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WHO: nőhet a halálos áldozatok száma a kontinensen

Emelkedhet a Covid–19 halálos áldozatainak száma ősszel Európában – mondta tegnap 
újságíróknak az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai regionális irodájának 
vezetője. „Október és november nehezebb lesz, magasabb halálozási arány vár ránk” 
– jelentette ki Hans Kluge, hozzátéve mindazonáltal azt is: biztos benne, hogy a járvány 
„valamikor véget fog érni”. Mindazonáltal óvatosságra intett a vakcinával kapcsolatban, 
leszögezve: korántsem biztos, hogy az oltóanyag elkészülte egyben a járvány végét 
jelenti majd. „Még azt sem tudjuk, vajon mindenkinél hatásos lesz-e a vakcina. A jelen-
legi tudásunk szerint vannak, akiknél igen, másoknál viszont nem” – mondta Kluge, és 
hozzátette, hogy az eltérő vakcinák rendelése pedig „logisztikai rémálomhoz” vezethet. 
„A járványnak akkor lesz vége, amikor megtanulunk együtt élni vele, mint egy közösség. 
Ez pedig rajtunk múlik” – mondta.

Jelentős mértékben csökkent az új fertőzöttek száma

Az elmúlt két hónap legalacsonyabb számú új koronavírus-fertőzését jelentette be teg-
nap a stratégiai kommunikációs törzs: 24 óra alatt 692 személy szervezetében mutat-
ták ki a kórokozót. Ez a szám még akkor is alacsonynak számít, ha tekintetbe vesszük, 
hogy vasárnap rendszerint alacsony a tesztek száma: a 692 új fertőzöttet 7331 tesztből 
szűrték ki, ami 9,44 százalékos arányt jelent – egy hete 7247 tesztből 883 lett pozitív, 
ami 12, 18 százalékos arány. Legutóbb július 20-án volt 700 alatt az új fertőzöttek 
száma. Az először pozitívan tesztelt fertőzöttek mellett 201 személy második tesztje 
is pozitív lett. Ezzel az igazolt fertőzöttek száma 104 187-re nőtt. A gyógyultak száma 
219 fővel 43 244-re nőtt, emellett 11 374 tünetmentes vírushordozót engedtek haza 
a kórházakból tíznapos megfi gyelés után. 24 óra alatt újabb 22 fertőzött hunyt el a 
kór okozta szövődményekben – közülük 21-en krónikus betegek voltak –, ezzel az el-
hunytak száma 4185. A kórházakban 7134 fertőzöttet ápoltak, közülük 456-ot intenzív 
osztályon. A 24 óra alatt elvégzett tesztekből 2477-et az érintettek kérésére végeztek, 
ezzel eddig összesen 2 088 975 mintavétel történt. Házi elkülönítésben 10 847, ha-
tóságiban 5878 fertőzött tartózkodott, míg otthoni karanténban 36 711, hatóságiban 
pedig 5 személy volt. A hatóságok 24 óra alatt 880 bírságot róttak ki a veszélyhelyzet 
idején hatályos rendelkezések megsértése miatt, összesen 276 661 lej értékben.

Hosszabbítottak. Marad a rendkívüli jogrend, de lazításokat is bevezetett a kormány

 » RÖVIDEN

Két napig szavazhatnak
a külföldön élő román állampolgárok
Két napon át szavazhatnak a parla-
menti választáson a külföldön élő ro-
mán állampolgárok azon törvénymó-
dosítás értelmében, amelyet tegnapi 
ülésén fogadott el a képviselőház. A 
módosítás értelmében a külföldön élő 
román állampolgárok szombaton és 
vasárnap is voksolhatnak. A módo-
sítást 160 képviselő szavazta meg, 
tízen ellene voksoltak, öt képviselő 
pedig tartózkodott. A módosítást 
előzetesen az alsóház jogi bizottsága 
elutasította. Mint ismeretes, az elmúlt 
években megrendezett választásokon 
ismétlődő botrányokat okozott, hogy a 
külföldön élő románok a vártnál jóval 
nagyobb számban mentek el szavaz-
ni, ezért sokaknak hosszú órákon 
keresztül kellett sorban állniuk, hogy 
leadhassák voksukat, és volt, akinek 
még így sem sikerült, mivel a román 
kormány nem növelte a szavazókörök 
számát. A vádak szerint a tavaly év vé-
gén leváltott szociálliberális kormány 
szándékosan járt el így, mivel a külföl-
di románok nagy többsége közismer-
ten a jobbközép pártokat támogatja. 
A képviselőház által nagy többséggel 
megszavazott tervezet egyebek mellett 
lerövidíti a választási előkészüle-
tek időtartamát, felére csökkenti a 
jelöltállításhoz szükséges támogató 
aláírások számát, és lehetővé teszi, 
hogy a 21 órai zárórát követően is 
leadhassák még voksukat azok, akik 
sorban állnak a szavazókörök előtt.

Novicsokot mutattak ki a svéd és 
francia vizsgálatok is Navalnĳ  mintáiban
Svédországban és Franciaországban 
végzett vizsgálatok is a novicsok harci 
idegmérget mutatták ki Alekszej Naval-
nij mintáiban – közölte tegnap a német 
szövetségi kormány. Az újabb vizsgála-
tokkal már három, egymástól független 
laboratóriumban is kimutatták, hogy 
novicsok típusú harci idegméreg egy 
fajtájával mérgezték meg Alekszej 
Navalnijt – emelte ki közleményében a 
kormány tájékoztatási hivatala (BPA). 
A Berlinben ápolt orosz ellenzéki politi-
kus szervezetéből vett mintákat először 
a német hadsereg (Bundeswehr) vegyi 
fegyverek elemzésére szakosodott 
intézetében vizsgálták meg. Svédor-
szágban és Franciaországban a német 
kormány felkérésére végeztek elemzést, 
új mintákon.

Megnyerte a helyi választások
túlnyomó részét az orosz kormánypárt
A Kreml által támogatott jelöltek mind 
a 18 kormányzóválasztást megnyerték, 
és túlnyomórészt első helyen végeztek 
a vasárnap megválasztott 11 regionális 
parlamentben és 22 város tanácsában is, 
ám a tomszki önkormányzati képvise-
lői testületben a kormányzó Egységes 
Oroszország párt elvesztette többségét 
és Alekszej Navalnij ellenzéki politikus 
csapata képviseletet szerzett Novoszi-
birszkben is. A médiában megjelent, 
nem végleges összesítések szerint a 
kormányzóválasztáson az Egységes 
Oroszországnak még a leggyengéb-
ben szereplő jelöltjének eredménye 
is megközelítette a 60 százalékot az 
első fordulóban. Két évvel ezelőtt négy 
régióban is második körre volt szük-
ség. A négy szövetségi törvényhozási 
pótválasztás közül hármat a kormány-
zó Egységes Oroszország párt, egyet 
pedig a parlamenti ellenzékhez tartozó, 
szociáldemokrata színezetű Igazságos 
Oroszország nyert meg.

KORLÁTOZOTT LÉTSZÁMMAL ENGEDÉLYEZI A ROMÁN KORMÁNY A TÜNTETÉSEKET

Még 30 napnyi veszélyhelyzet
Nem szabadulunk meg a koronaví-
rus-járvány miatt május közepe óta 
tartó veszélyhelyzettől: a kormány 
tegnap további harminc nappal 
meghosszabbította a hatályát.

 » BALOGH LEVENTE

I smét meghosszabbította a május 15. óta 
hatályban levő veszélyhelyzetet a kor-
mány: a kabinet tegnapi ülésén döntött 

arról, hogy a koronavírus-járvány miatt 
mától további 30 nappal kitolja a rendkí-
vüli jogrend hatályát. A kormány ugyan-
akkor lazításokról is döntött: mostantól 
engedélyezettek a nyilvános tüntetések. 
Ludovic Orban miniszterelnök még múlt 
héten arról beszélt: lehetővé teszik a meg-
mozdulásokat, hogy senki se vádolhassa 
a kormányt a tüntetéshez való jog korlá-
tozásával. Ugyanakkor a tüntetésekre is 
járvány ügyi megszorítások lesznek érvé-
nyesek: száz főnél többen nem gyűlhetnek 
össze, és kötelező a fi zikai távolságtartás, 
valamint a maszkviselés.

A kabinet a választások lebonyolításá-
val kapcsolatos eljárás kapcsán is döntött. 
Raed Arafat katasztrófavédelemért felelős 
belügyi államtitkár közölte: a választópol-
gároknak mind a szavazókörbe való be-
lépéskor, mind az onnan való távozáskor 
fertőtleníteniük kell a kezüket. Ez hozzá-
adódik a maszkviselés és a fi zikai távolság-
tartás már eddig is meglevő kötelezettsé-
géhez. A személyazonosság ellenőrzése is 
másként zajlik majd: az eddigi gyakorlattól 
eltérően nem a szavazóbiztosok helyezik 
majd be a kártyákat a leolvasóba, hanem 
a választópolgárok. Akinek régi típusú, 
könyv formájú személyi igazolványa van, 
attól a szavazóbiztos kézfertőtlenítés után 
veszi át. Ugyanakkor a személyazonosság 
megállapításhoz a választópolgárnak rö-
vid időre le kell vennie a maszkot. Arafat 
egyébként azt tanácsolta, hogy mindenki 
vigyen magával saját maszkot, amikor sza-
vazni megy. Egyúttal fi gyelmeztetett: aki 
nem akar maszkot viselni, az várhatóan 
nem szavazhat majd.

Ludovic Orban miniszterelnök azt is 
pontosította, hogy a mozgóurnákat elő-
ször a nem koronavírusos betegekhez 
vigyék majd ki, ezt követően a karantén-
ban lévő fertőzésgyanús személyekhez, 
majd a fertőzöttekhez. Raed Arafat egy-
úttal egy további lazítást is bejelentett: 
a tiltott tevékenységek köréből kivonták 
a közvetlen testi kontaktussal járó spor-

tokat. Legalább 15 napig ugyanakkor 
még nem nyitják meg a strandok és well-
nessközpontok beltéri medencéit. A ve-
szélyhelyzet meghosszabbításáról szóló 
határozatot eredetileg csütörtöki ülésén 
fogadta volna el a kormány, de a döntést 
el kellett halasztani, mivel a rendelet ter-
vezete addig nem kapta meg a törvény-
hozási tanács jóváhagyását.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Az izraeli kormány félnapos vita után 
megszavazta a pénteken kora délután 

kezdődő, legalább három hétig tartó szigorú 
második országos zárlatot – jelentette a 12-
es kereskedelmi tévé vasárnap esti híradása. 
A zárlat a kabinetben elfogadott két hét he-
lyett három hétig tartó szigorú vesztegzárral 
kezdődik az egyre súlyosabb járványhelyzet 

miatt. Ez az időszak az őszi zsidó ünnepek 
időszaka, a pénteken kezdődő zsidó új év-
től a sátoros ünnepeket lezáró szimhát Tóra 
ünnepig tart. Az ünnepeken is érvényes 
zsinagógai korlátozások miatt vasárnap le-
mondott hivataláról Jakov Licman lakhatási 
miniszter, az ultraortodox askenázi Jahadut 
HaTóra párt Guri haszidok irányzathoz tarto-
zó egyik vezetője. A háromhetes időszakban 
az országban mindenki csak 500 méterre 

hagyhatja majd el otthonát, zárva lesz min-
den oktatási és szabadidős intézmény, csak 
az élelmiszerboltok és a gyógyszertárak tar-
tanak nyitva. A kormány döntése enyhítette 
a munkavégzés szabályozását a zárlat idején. 
Noha az eredeti változatban bezártak volna 
minden nem létfontosságú munkahelyet, a 
vasárnapi kormányülésen úgy határoztak, 
hogy a magánszektorban tovább dolgozhat-
nak. A tévében megszólaltatott szakértők 
azért bírálták a kormányt, mert a járvány 
tavaszi első hulláma óta nem növekedett a 
kórházak kapacitása, ugyanúgy mindössze 
nyolcszáz súlyos beteg fogadására alkalma-
sak, noha az utóbbi hónapokban 15 milliárd 
sékel rendkívüli pénzkeretet kapott az egész-
ségügy az ágyak számának növelésre.

Szintén aggályokat vet fel, hogy a zárlat 
végére sem bizonyos, hogy kiépül a kontakt-
vizsgálatok rendszere.

A szigorú zárlat csak a rendkívüli intézke-
dések első szakaszát jelenti, az eredmények 
függvényében várhatóan további, kevésbé 
szélsőséges korlátozásokkal folytatják majd 
a koronavírus terjedésének megfékezését 
Izraelben.

Izraelben ismét kijárási korlátozásokat rendeltek el
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